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ÚP ČR pořádá v Brně Burzu práce
Volná pracovní místa především ve výrobě, obchodu a službách, ale i
u Armády ČR nebo Policie ČR nabídne zájemců pět desítek zaměstnavatelů na
Burze práce, kterou spolupořádá Krajská pobočka ÚP ČR v Brně se Svazem
průmyslu Jihomoravského kraje. Akce proběhne ve středu 19. dubna 2017
mezi 9.00 – 17.00 hodinou v prostorách Brněnského výstaviště v pavilonu E.
Vstup pro návštěvníky i účast zaměstnavatelů je zdarma.
Burza práce navazuje na obdobné akce menšího rozsahu, které
v jednotlivých okresech tohoto regionu ÚP ČR opakovaně pořádá od poloviny
roku 2016.
„Burzy práce jsou součástí služeb, které Úřad práce ČR
zaměstnavatelům nabízí. Cílem je pomoci jim s obsazováním volných
pracovních míst a snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce.
Bonusem pro zaměstnavatele je pak možnost přímého osobního kontaktu se
zájemci o zaměstnání,“ vysvětluje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR Josef Bürger.
Pozvánku na Burzu práce obdrželi evidovaní uchazeči i zájemci o
zaměstnání napříč celým Jihomoravským krajem. Organizátoři akce o jejím
konání informovali též zástupce gymnázií, středních odborných škol a učilišť
působících na území města Brna a v nejbližším okolí. Zejména studentům
maturujících ročníků burza práce poskytne vhodnou příležitost seznámit se
aktuální situací na pracovním trhu.
„Přijít samozřejmě mohou i všichni ostatní, kteří hledají novou práci
nebo třeba uvažují o změně zaměstnání,“ upřesňuje Josef Bürger.
Návštěvníci burzy získají mimo jiné přehled o tom, co v dnešní době
zaměstnavatelé v regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Navíc budou moci přímo na místě získat bezprostřední a podrobné informace
přímo od zaměstnavatelů. Pro tento účel by si měli s sebou vzít občanský
průkaz a také životopis, eventuálně další doklady o dosaženém vzdělání či
předchozí praxi. Zaměstnavatelé mají pro návštěvníky připraveny letáčky s
nabídkou volných pracovních míst, včetně uvedených emailových a telefonních
kontaktů, případně krátké osobní dotazníky pro ty, kteří si s sebou nepřinesou
vlastní profesní životopis.
Součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou
zástupci Úřadu práce ČR. Zájemci se mimo jiné dozví, jak správně napsat
životopis či motivační dopis, jaké šance mají na trhu práce v rámci jejich
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současné kvalifikace a praxe nebo jak jim může ÚP ČR pomoci prostřednictvím
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a poradenských služeb. A obracet se na
ně mohou s dotazy samozřejmě i zaměstnavatelé.
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